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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Projektová dokumentace
Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul.
Československých legií 9, Moravská
Ostrava – druhá etapa“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na služby
Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).
Dotaz č. 1:
Dobrý den,
disponujeme významnou službou Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby,
Opletalova 334/2, Hradec Králové - jejíž součástí byly vědecké badatelny, knihovna, vědecké dílny
pro práci s uměleckými a historickými artefakty, vzdělávací a prezentační prostory, jako uchazeč
toto považujeme za splnění podmínky - stavba pro výzkum a vědu v kombinaci stavba pro školství.
Prosím, o sdělení zda je reference tohoto typu je pro investora akceptovatelná a bude uznána jako
referenční zakázka dle požadavku technické kvalifikace?
Děkuji.
Odpověď č. 1:
Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dodavatele a k dotazu uvádí
následující.
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Zadavatel v této fázi zadávacího řízení není oprávněn posoudit a dodavateli sdělit, zda referenční
zakázka bude zadavatelem akceptována a uznána dle zadavatelem stanovených požadavků na
splnění technické kvalifikace. Toto bude předmětem posouzení nabídek po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel v rámci čl. 9.4. „Technická kvalifikace“ Zadávací dokumentace požaduje prokázání
splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 zákona splněním mimo jiné těchto
požadavků zadavatele:
-

uvedením seznamu významných služeb včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele, kdy minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 2
zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace na pozemní novostavbu
nebo rekonstrukci v oblasti staveb pro školství nebo staveb pro výzkum a vývoj nebo staveb
co-workingových center, kde celkový finanční objem každé ze služeb činil min. 3 mil. Kč bez
DPH.
U obou referenčních služeb, kterými dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace, musí
být dodavatel v pozici generálního projektanta.

Veškeré referenční zakázky musí splňovat zadavatelem stanovené požadavky k prokázání
technické kvalifikace, jak je uvedeno výše.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.
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